
والعصففر. إن السنسففان لفففييقججول اللججه عججز وجججل: (( 
 )) فمججا المججراد بالعصججر؟ قيججل: إن المججراد بالعصججر آخججرخسر

النهار، لن آخر النهججار أفضججله، وصججل ة العصججر تسججمى الصججل ة
الوسطى، أي: الفضلى كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى

وقيل: إن العصر هو الزمان، وهذا هججو الصججح آله وسلم بذلك.
أن العصر هو الزمان، أقسم الله به لمججا يقججع فيججه مججن اختل ف
الوحوال، وتقلبات المور، ومداولة اليام بين الناس وغيججر ذلججك
مما هو مشاهد في الحاضر، ومتحدث عنه في الغائب، فالعصر
هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلججف أوقججاته شججد ة ورخججاء،
اا إلججى ال سججيئ اا وعم ال صججالح اا، وعم اا، وصججحة ومرضجج اا وسلم ووحرب
غير ذلك مما هججو معججرو ف للجميججع. وأقسججم اللججه بججه علججى أي

 )): والسنسانإن السنسان لفي خسرشيء؟  على قوله: (( 
هنا عام، لن المراد به الجنس، وعلمة السنسان الججذي يججراد بججه

" فهنا لججو قيججل: كججلكل  " كلمة "  الالعموم أن يحل محل "
إسنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. ومعنى الية الكريمة أن
اا على وحججال السنسججان أسنججه فججي خسججر أي: فججي الله أقسم قسم
خسران وسنقصان في كل أوحواله، ل في الدسنيا ول في الخر ة إل
من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة مؤكد ة بثلث مؤكدات،

ننالول: القسجججم، والثجججاسني: "  "، وأتجججىالل م  " والثجججالث: " إ
"لخاسففر  )) ليكججون أبلججغ مججن قججوله: " لفي خسربقوله (( 

 " للظرفية فكأن السنسان منغمس في الخسر،فيوذلك أن " 
والخسران محيط به من كل جاسنب.  (( إل الذين آمنوا وعملججوا
الصالحات وتواصججوا بججالحق وتواصججوا بالصججبر )): اسججتثنى اللججه

 الصفففةسبحاسنه وتعالى هؤلء المتصفين بهذه الصفات الربع:
: اليمان، اليمان الذي ل يخالجه شك ول تججردد بمججاذا؟الولى

للم وحيججن سججأله بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آلججه وسجج
أن تففؤمن بففالله، وملكئكتففه،جبريججل عججن اليمججان قججال: ( 

وكتبه، ورسله، واليففو م الخففر، وتففؤمن بالقففدر خيففره
). وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الن، لكنججهوشره 

قد تكلمنا عليه في مواطن كثير ة، فالذين آمنجوا بهجذه الصججول
اا ل شججك معججه الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيماسنجج
ول تردد، بمعنججى: أسنججك تججؤمن بهججذه الشججياء وكأسنججك تراهججا رأي



: القسم الولالعين، والناس في هذا المقام ةثلةثججة أقسججام:
اا ل شك فيججه ول تججردد. : والقسم الثففاسنيمؤمن خالص إيماسن

: متردد. فمن النججاجي مججنوالقسم الثالثكافر جاوحد منكر. 
اا ل هؤلء القسام الثلةثة؟ الناجي القسم الول الذي يؤمن إيماسن
تردد فيججه، يججؤمن بججالله، بوجججوده، بأسججمائه بصججفاته، بججألوهيته،
وربوبيته، وغير ذلك مما هو معلوم من صججفات اللججه جججل وعل،
ويؤمن بالملئكة وهم عالم غيبي خلقهم اللججه تعججالى مججن سنججور،
وكلفهم بأعمال منها ما هججو معلججوم، ومنهججا مججا ليججس بمعلججوم،
فجبريل عليه الصل ة والسلم مكلف بالووحي ينزل به مججن عنججد
القطر والنبجات الله إلجى السنبيجاء والرسجل، وميكائيجل مكلجف ب
يعني: وكله الله علججى المطججر وكججل مججا يتعلججق بججالمطر وعلججى
النبات، وإسرافيل: موكل بالنفججخ فججي الصججور، ومالججك: موكججل
بالنججار، ورضججوان موكججل بالجنججة، ومججن الملئكججة مججن ل سنعلججم
اا، لكججن جججاء فججي الحججديث عججن أسمائهم ول سنعلم أعمالهم أيضجج
ن موضجع أربجع ا م النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسنه م
أصابع في السماء إل وفيه ملجك قججائم للججه أو راكججع، أو سجاجد،
كذلك سنؤمن بالكتب التي أسنزلها الله على الرسل عليهم الصل ة
والسلم، وسنؤمن بالرسل الذين قصهم اللججه علينججا، سنججؤمن بهججم
الل ؛ لن الله لم بأعياسنهم، والذين لم يقصهم علينا سنؤمن بهم إجما

منهففم مففنيقص علينا جميع أسنباء الرسل، قال الله تعالى: (( 
 )). واليججومقصصنا عليك ومنهم من لم سنقصص عليففك

وم يخجرج النجاس مجن قبجورهم للججزاء الخر هو يجوم البعجث ي
اا،  فالحفا ة يعني الذين ليس عليهم سنعال ال، بهم وحفا ة، عرا ة، غر
ول خفا ف أي: أن أقدامهم عارية، والعرا ة: الذين ليججس عليهججم
ييختنوا، والبهم: الذين ليس معهم مججال ةثياب، والغرل: الذين لم 
يحشرون كذلك، ولما وحدث النبي عليه الصججل ة والسججلم بججأسنهم
عججرا ة قججالت عائشججة: يججا رسججول اللججه الرجججال والنسججاء ينظججر

 ) أي مججنالمر أعظم مففن ذلففكبعضهم إلى بعض؟ قال: ( 
أن ينظر بعضهم إلى بعججض، لن النججاس كججل مشججغول بنفسججه،
قال شيخ السلم روحمه الله: ومن اليمان باليوم الخر اليمان
بكل ما أخبر به النبي صلى اللججه عليججه وعلججى آلججه وسججلم ممججا
يكون بعد الموت، فيجججب أن تججؤمن بفتنججة القججبر أي: بالختبججار



الذي يكججون للميججت إذا دفججن وتججولى عنججه أصججحابه، فججإسنه يججأتيه
ملكان يسألسنه عن ربه، ودينه، وسنبيه، وتؤمن كججذلك بججأن القججبر
إما روضة من رياض الجنة، وإما وحفر ة مججن وحفججر النججار، أي أن
فيه العذاب أو الثججواب، وتججؤمن كججذلك بالجنججة والنججار وكججل مججا

أن تؤمن بففاللهيتعلق باليوم الخر فججإسنه داخججل فججي قولنججا ( 
)، والقدر: تقدير الله عز وجل يعنججي: يجججب أنواليو م الخر 

تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء وذلك أن اللججه خلججق القلججم
فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلججى
يوم القيامة، فجرى في تلججك السججاعة بمججا هججو كججائن إلججى يججوم
اا فاليمججان فججي قججوله: (( إل الججذين آمنججوا )) يشججمل القيامة، إذ
اليمججان بالصججول السججتة الججتي بينهججا الرسججول عليججه الصججل ة

 )) فمعنججاه: أسنهججموعملوا الصالحاتأما قوله: ((  والسلم. 
قاموا بالعمال الصالحة: من صل ة، وزكا ة، وصيام، ووحججج، وبججر
للوالدين، وصلة للروحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما

)) هججي الججتيالصالحات فججي القلججب بججل عملججوا وأسنتجججوا و(( 
: الخل ص للجججه عجججز وججججل. الولاشجججتملت علجججى شجججيئين:

وذلجك أن : المتابعة للرسججول عليججه الصجل ة والسججلم.والثاسني
اا للججه فهججو مججردود، قججال اللججه تبججارك العمل إذا لججم يكججن خالصجج
وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليججه

أسنففا أغنففى الشففركاء عففنوعلججى آلججه وسججلم قججال اللججه: ( 
لل أشرك فيه معي غيري تركتففه الشرك، من عمل عم

 )، فلو قمت تصلي مراءا ة للناس، أو تصدقت مراءا ةوشركه
للناس، أو طلبت العلم مراءا ة للناس، أو وصلت الروحم مراءا ة
اا فججي للناس أو غير ذلك. فالعمل مردود وحججتى وإن كججان صججالح
ال لججم يعملججه الرسججول ظاهره. كذلك التباع لو أسنججك عملججت عم
عليه الصل ة والسلم وتقربت به إلى الله مع الخل ص لله فإسنه
ل يقبل منك لن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قججال: (

لل ليففس عليففه أمرسنففا فهففو رد اا العمججلمن عمل عم  ). إذ
الصججالح مججا جمججع وصججفين: الول؟ الخل ص للججه . والثججاسني؟

(( المتابعججة للرسججول صججلى اللججه عليججه وعلججى آلججه وسججلم. 
اا بججالحق.وتواصوا بالحق  )) أي: صججار بعضججهم يوصججي بعضجج

والحق: هو الشرع. يعني كل واوحد منهججم يوصججي الخججر إذا رآه



اا في واجب. أوصاه، قال: يا أخججي قججم بججالواجب، إذا رآه مفرط
ال لمحجرم أوصجاه قجال: يجا أخجي اجتنجب الحجرام، فهجم لجم فاع
يقتصروا على سنفع أسنفسهم بل سنفعوا أسنفسهم وغيرهججم، تواصجوا
اا به. بالحق، الحق هنا بمعنى ايش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعض

 )) والصبر وحبججس النفججس عمججا ل ينبغججيوتواصوا بالصبر(( 
لسمه أهل العلم إلججى ةثلةثججة أقسججام فقججالوا إن الصججبر: فعله، وق
صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقجدار

الصبر على الطاعة، كثير مججن النججاس يكججون الله، ةثلةثة أقسام.
ال، ل يذهب إلججى المسجججد فيه كسل عن الصل ة مع الجماعة مث
يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل سنقججول: يججا أخججي
أصبر سنفسك، اوحبسها كلفها على أن تصلي مع الجماعججة. كججثير
من الناس إذا رأى زكا ة ماله كججثير ة شججح وبخججل وصججار يججتردد،
يأخرج هذا المال الكججثير، أو أتركججه وبعججدين أطلعججه، ومججا أشججبه

ذلك، سنقول: يا أخي اصبر سنفسك،  كلفهججا علججى إخججراج الزكججا ة،
وهكذا بقية العبادات فإن العبججادات كمججا قججال اللججه تعججالى فججي

 )). أكجثر عبجادوإسنها لكبيرة إل على الخاشعينالصل ة: (( 
الله تجد أن العبادات عليهم ةثقيلة، فهم يتواصون بالصبر، اصبر
على الطاعة، ل تمل ل تكسل. كذلك الصبر عن المعصية بعض
ال تجره سنفسه إلى أكسججاب محرمججة إمججا بالربججا، وإمججا الناس مث
بالغش والكذب، وإما بالتدليس أو بغير ذلك من أسنججواع الحججرام
فنقول: اصبر، أصبر سنفسك ل تتعامل على وجججه محججرم. بعججض
اا فججي السججوق اا يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشججي الناس أيض
وكل ما مرت امرأ ة أتبعها بصره فنقول: يا أخججي اصججبر، اصججبر

علججى أقججدار اللججه، يصججاب السنسججان سنفسججك عججن هججذا الشججيء.
بمرض في بدسنه، يصاب السنسان بفقد شيء مججن مججاله، يصججاب
السنسان بفقد أوحبته فيجججزع، ويتسججخط، ويتججألم فيوصججون فيمججا
اا، بينهججم، اصججبر يججا أخججي هججذا أمججر مقججدر والجججزع ل يفيججد شججيئ
واستمرار الحزن ل يرفع الحزن، اصبر، قدر أن هذا الشيء لم
ال السنسججان فقججد مليججون ريججال فحججزن لججذلك يكن اصججبر، لن مث
وتعذر منها ماذا سنقول له؟ سنقول اصججبر يججا أخججي، وقججدر أن هججذا
المليون لم يوجد، ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليججك

اا الولد، مثججل إسنسججان ةثياب؟ قدر أن هججذا مججا كججان. كججذلك أيضجج



امتحن بموت ابنه سنقول: يا أخي اصبر، قججدر أن هججذا البججن لججم
ييخلق، ةثم كما قال الرسول عليه الصل ة والسلم لوحدى بنججاته:

مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله مففا أخففذ، ولففه مففا( 
 ). المر كله لله، ما هو له، فإذا أخذ اللججه تعججالى ملكججهأعطى

كيف تعتججب علججى ربججك؟ كيججف تتسججخط؟ فهججذه أسنججواع الصججبر:
والثججالث: الثججاسني: علججى معاصججي اللججه. الول: على طاعة الله.

هججذا يختلججف، بعججض وأيها أشق على النفوس؟ على أقدار الله.
اا، الناس يشججق عليججه القيججام بالطاعججة وتكججون ةثقيلججة عليججه جججد
وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه، لكججن تججرك المعصججية
صعب، شاق يشق عليه مشججقة كججبير ة، وبعججض النججاس يسججهل
عليه الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، لكن ل يتحمججل
الصبر على المصائب، يعجز وحتى إسنه قد تصل به الحال إلى أن

ومن الناس منيرتد ج والعياذ بالله ج كما قال الله تعالى: (( 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خيففر اطمففأن بففه وإن
أصابته فتنة اسنقلب على وجهه خسففر الففدسنيا والخففرة

اا سنأخججذ مججن هججذه اليججة أن  )).ذلك هو الخسران المبين إذ
لن، واللم أن جميججع الله سبحاسنه وتعالى أكد بالقسم المؤكججد بججإ
بني آدم في خسر، والخسر محيط بهم من كل جججاسنب، إل مججن
اتصججف بهججذه الصججفات الربججع: اليمججان، والعمججل الصججالح،

قججال الشججافعي ججج روحمججه والتواصي بالحق، والتواصي بالصججبر.
لو لم ينففزل اللففه علففى عبففاده حجففة إل هففذهالله ججج: " 

 ". أي: كفتهججم موعظججة وليججس كفتهججمالسففورة لكفتهففم
اا، لن ما فيها شيئا من التشريع، ما فيها طهار ة ول صل ة تشريع
ول زكا ة ول وحج ول صججيام، لكججن كفتهججم موعظججة، كججل إسنسججان
يخسر إل إذا اتصف بهججذه الصججفات الربججع، عاقل يعر ف أسنه في 
فإسنه سو ف يحاول بقدر ما يسججتطيع أن يتصججف بهججذه الصججفات
.الربع


